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RESUMO: O Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas (LCH) na UFMA traz 

como novidade curricular principal o currículo norteado por competências e não por conteúdo, além 

de contar também com a interdisciplinariedade enquanto fundamento epistêmico-pedagógico do Curso 
de LCH. Tal cenário exige desafio(s) para o saber filosófico no tocante à interdisciplinariedade no 

interior do próprio Curso da LCH. Pretendo apresentar a ruptura paradigmática da Filosofia no interior 

da referida proposta interdisciplinar assim como o corolário dessa ruptura no contexto do Curso de 
LCH. Assim, o desafio fundamental situa-se na própria tarefa do saber filosófico nesse contexto 

supracitado. Tal construção pedagógica na LCH abre novo(s) horizonte(s) a Filosofia. 

 

Palavras-Chave: Filosofia. Interdisciplinariedade. Razão Comunicativa. 

 

ABSTRACT: The Degree Course Interdisciplinary in Humanities Knowledge (LCH) at UFMA brings 

a news scholar degree a curriculum guide by skills and not only by content and besides having also 
with the interdisciplinary while epistemic-pedagogic ground of the LCH. This framework requires 

challenge to the philosophical knowledge in relation at interdisciplinary of the LCH. I intend to 

present a paradigmatic break of the Philosophy and his corollary in the LCH. Thus, the challenge, first 

of all, lies at task of philosophical knowledge. Such pedagogical construction opens in new horizon to 
Philosophy. 

 

Palavras-Chave: Philosophy. Interdisciplinary. Communicative Reason. 
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1 Saber Filosófico: horizonte de compreensão epistêmica 

 

A tradição ocidental, em seus primórdios, definiu a Filosofia enquanto “saber dos saberes” e, 

nesse sentido, reconheceu a razão enquanto o metafundamento epistêmico nessa arquitetônica teórica
2
.  

A Filosofia, portanto, assumiu e se autorreconheceu como autoridade epistêmica irrefragável para/na a 

tradição ocidental. A partir desse quadro epistemológico, pretendo caracterizar laconicamente a 

Filosofia enquanto “meta-saber” que se deslindou por toda a tradição filosófica; para que daí se possa 

identificar a ruptura paradigmática da Filosofia ao assumir ser „um saber entre demais saberes‟ (1). Tal 

reflexão nos auxilia na específica propositura dessa pesquisa (2), a saber: tomando por referência a 

atual tarefa da Filosofia – reconhecidamente inserida em um contexto pós-metafísico de mundo – 

autoclarificar a realidade, investigar reflexiva-criticamente a inserção desse agir filosófico no Curso de 

Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas (LCH) na UFMA (Campus Imperatriz) 
3
.  

 

1.1 Filosofia enquanto meta-saber: um diálogo com a Tradição 

 

Conforme salientamos, sabe-se que a Filosofia assumiu um lugar fundante para a 

compreensão da Tradição, especificamente no mundo greco-romano e posteriormente durante boa 

parte da idade média
4
. Na tradição grega, encontramos já em Platão e Aristóteles a dimensão nocional 

de tal „Saber dos saberes‟ – o que chamaremos de meta-saber – da Filosofia
5
. Quanto ao primeiro 

apresentando sua teoria do Estado assim como demais considerações de caráter ético, estético, 

epistemológico; e o segundo, tecendo sua urdidura conceitual a respeito da justiça e do bem 

(comum/estar), o fez a partir de um determinado horizonte compreensivo que era justamente tendo a 

Filosofia não só como a principal, mas a única e possível referência em suas respectivas pesquisas. 

Tais estudos estavam também fundamentados no pressuposto do conhecimento e da educação. Sim, 

educação! Não meramente como um sistema “hermético” de conteúdos disciplinares, mas como 

caminho (παιδαγωγός), orientação, à prática da civilidade. Educar já nesse tempo era ser meio e não 

fim de um processo social
6
. De fato, Esparta e Atenas possuíam respectivamente modelos desse 

“caminho que orienta a criança” – pois era para as crianças que tal princípio era devotado – à arte da 

                                                             
2
 HABERMAS, Jürgen. Theorie des Kommunikativen Handelns: Handlungsrationalität und gesellschaftliche 
Rationlisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1995. 534p. 

3
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Projeto Pedagógico: Curso de Licenciatura em Ciências Humanas. São 
Luís, MA, 2010. 121 p. 

4
 REALE, Geovani, ANTISERI, Dario. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média. 3. ed. São Paulo: Paulus, 
1990. 355 p. (Coleção Filosofia). Cf: GILSON, Etienne, BOEHNER, Philotheus. História da Filosofia Cristã. 
Tradução de Raimundo Vier. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1985. 582 p. 

5 PLATÃO. A República: parte I. Tradução de Ciro Mioranza. São Paulo: Escala, [199-?]. 191 p. (Coleçã Grandes 
Obras do Pensamento Universal – 4). 

6
 JAEGER, Werner. Paidéia: A Formação do homem grego. Tradução de Artur Parreira. 3. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 1995. 1413 p. 
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guerra; mas, por outro lado, a partir do V século, exigiu-se um pouco mais desse itinerário de 

formação do homem – recorte puramente androcêntrico nesse contexto geopolítico-histórico –, uma 

formação fundamentada na cidadania: é a Paidéia.  

Na filosofia antiga não só Sócrates, mas também Platão, Isócrates e Aristóteles oferecem 

contribuições no que diz respeito ao conhecimento e à formação do cidadão. Não podemos esquecer, 

por exemplo, nessa construção à formação cidadã, dos discursos epidícticos de Isócrates e Aristóteles 

que tanto contribuíram para o pensar e para a práxis da formação do cidadão grego. Por outro lado, 

muito embora haja críticas à majoritária doutrina compreensiva do medioevo, onde o saber metafísico-

teológico tornou-se a autorreferência principial, a Filosofia sobrepujou-se também enquanto ancilla 

theologiae, ou seja, serva da teologia. Caberia, portanto, ao saber filosófico dar suporte ao saber 

teológico de cunho cristão. Alguns personagens auxiliaram nessa atividade como foi, só para citar 

como exemplos, os casos de Agostinho e Comênio. 

Agostinho, em De Magistro
7
, apresenta a linguagem como mediação fundamental no processo 

epistemológico e, portanto, também educativo. Aprender ou apreender algo no mundo objetivo só é 

possível pelo medium lingüístico. Hoje falamos em linguagens e códigos – claro que com uma visão 

bem diferenciada em relação ao século IV dC – mas, a temática da linguagem como mediação de 

acesso ao mundo objetivo não é novidade na tradição do ocidente. Por outro lado, já no século XVII, 

onde a cosmovisão metafísico-religiosa é solapada, sobretudo, pelo furor das ciências naturais, 

Comênio
8
, ainda que pese o fato de pertencer a uma doutrina compreensiva religiosa, sistematiza um 

modelo de prática pedagógica. A sua obra é volumosa, mas gostaríamos de ilustrar a última parte que 

é dedicada à necessidade de se preparar livros pan-metódicos. Não seria aqui, nessa proposta “pan-

metódica” comeniana que poderíamos resgatar fundamentos de uma prática pedagógica que 

contemple vários saberes e, portanto, ressignificada no momento hodierno como prática 

interdisciplinar?  

A Filosofia, portanto, ocupou um lugar de destaque, sob o ponto de vista do ocidente, do 

período antigo ao período medieval, constituindo-se como a grande autoridade epistêmica ora pela 

razão fundada na subjetividade de cunho protagórica ora pela razão “serva da Teologia” no medioevo. 

Com a modernidade, o saber filosófico inicia o seu processo de centralidade do saber, destituição essa 

que lhe saiu bem cara, mas, como veremos a seguir, importante para o (re)locamento da Filosofia 

enquanto saber curricular. 

 

 

 

 

                                                             
7
 AGOSTINHO. De Magistro. Tradução de Ângelo Ricci. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural, 1980. 414 p. 

8
 COMENIUS. Didactica Magna. Tradução de Joaquim Gomes. São Paulo: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. 
208 p. 
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1.2 O papel exotérico do saber filosófico: a contribuição habermasiana  

 

As rupturas paradigmáticas fazem parte do processo interno de cada saber
9
. Tais mudanças 

são certamente construções históricas em contextos específicos, isto é, de acordo com a fisiognomia 

histórico-sócio-política, teremos determinado(s) modelo(s) de formação e produção do saber e isso 

influencia diretamente o processo educativo – pensamento e práxis – de uma comunidade histórica
10

. 

E a Filosofia também passou por rupturas epistemológicas no sentido de afirmar que a sua específica 

tarefa fora sofrendo alterações de acordo com cada momento histórico. Nesse sentido, encontramos 

em Jürgen Habermas algumas pistas para identificar tais alterações “identitárias” do saber filosófico, 

saber esse que produziu um efeito “kenótico” de cunho epistêmico, pois migrou de uma forma 

absoluta de saber-no(do)-mundo para estabelecer-se como “um saber entre os demais saberes”. É essa 

mudança que veremos a seguir bem como sua correlação com a ação pedagógica “descentrada” de um 

modelo racional subjetivo – conforme o pensamento cartesiano
11

 – e substituído por outro modelo: 

uma razão intersubjetiva. Esse modelo apresenta-se também como um dos possíveis fundamentos do 

agir pedagógico interdisciplinar. 

Os temas fundamentais na pesquisa habermasiana são a razão, o discurso e a esfera pública
12

. 

Não cabe aqui desenvolver sobre cada um deles, porém podemos elendar alguns aspectos importantes 

desse entendimento que diga respeito à pesquisa em voga que é o status posicional da Filosofia na 

LCH. É preciso destacar, porém, que desde a sua obra mais importante até os seus mais atuais escritos, 

Habermas insiste na premissa de que a razão é um elemento nocional-epistêmico fundamental para 

(na) a práxis humana
13

. 

A razão centrada no sujeito como postulou Descartes favorece, sob o ponto de vista 

pedagógico, a Pedagogia Tradicional que tem no docente o seu papel fundante. O sujeito aqui, o (a) 

professor (a) é o principal elemento na/da construção do saber, cabendo ao discente o puro ato passivo 

de “recebimento instrucionista conteudal”. Na arquitetônica cartesiana, a subjetividade ocupa lugar 

primordial. Por outro lado, a filosofia do sujeito, como é conhecida todo o legado cartesiano, e, 

principalmente no século XX, com as pesquisas da Escola de Oxford tematizando a “reviravolta 

lingüística, deixou de ocupar o seu lugar de destaque na pesquisa filosófica e “cedeu” à migração 

                                                             
9
 KUHN, Thomas. A Estrutura das Revoluções Científicas. Tradução de Beatriz Vianna. 5. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 1998. 257 p. (Coleção Debates) 

10
 ANDERY, Maria, MICHELETTO, Nilza et. al. Para Compreender a Ciência: uma perspectiva histórica. 13. ed. São 
Paulo: Educ, 2004. 436 p. 

11 DESCARTES. O Discurso do Método. Tradução de Maria Galvão. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 184 p. 
12 HABERMAS, Jürgen. Entre Naturalismo e Religião: Estudos Filosóficos. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. 

Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2007. 400 p. 
13

 HABERMAS, Jürgen. Zugänge zur Rationalitätsproblematik. In:________. Theorie des Kommunikativen 
Handelns: Handlungsrationalität und gesellschaftliche Rationalisierung. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 
1995. 533p.   
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epistêmica à outra pesquisa filosófica, a saber: a filosofia da linguagem
14

. Assim, a razão, outrora 

concebida unilateralmente enquanto subjetividade, é compreendida agora como intersubjetividade. É 

nesse sentido que Habermas “aproveita” o novo modo de se fazer Filosofia e passa a utilizar-se da 

teoria do agir comunicativo enquanto leitmotiv de sua(s) pesquisa(s)
15

.  

Diante de um novo momento do status posicional da Filosofia enquanto “um saber entre 

saberes”, o saber filosófico ocupa uma tarefa exotérica:  

 

Em primeiro lugar, a filosofia pode dar uma contribuição específica para a 

autocompreensão das sociedades modernas, calcada no diagnóstico da época 
[...] Em segundo lugar, a filosofia pode tornar profícuos sua referência à 

totalidade e seu plurilinguísmo para determinadas interpretações; criticar a 

colonização do mundo da vida que é esvaziado pelas intervenções da ciência 
e da técnica, do mercado e do capital, do direito e da burocracia [...] Em 

terceiro, a filosofia possui por natureza uma competência para responder a 

perguntas fundamentais da vida em comum normativa, em especial a vida 

política justa
16

. 

 

A tarefa da Filosofia, entendida por Habermas, coloca-nos diante do fato de que se levamos 

em consideração a reverberação pública do pensar filosófico desembocaremos no protetorado da 

liberdade e do pensamento além da consolidação do discurso democrático. É justamente essa tentativa 

de uma pesquisa não puramente descritiva (dizer como está a realidade), mas apresentar propostas de 

solucionar os problemas da mesma – portanto, pesquisa normativa – é que está no cerne da questão de 

nossa pesquisa; pois, o componente curricular da Filosofia pretende justamente ocupar esse espaço 

deslindado por Habermas: colaborar em um pensar normativo – nas diferentes áreas do próprio saber 

filosófico – no processo de ensino-aprendizagem. Para a formação dos discentes e na perspectiva da 

formação continuada aos docentes, a Filosofia deve assumir uma forma normativa de pensar a 

educação. Não como “o Saber dos saberes”, mas de “um saber entre saberes” que é co-partícipe de 

um processo crítico-reflexivo de cunho pedagógico. Esse é o pressuposto básico a ser desenvolvido a 

seguir: o saber disciplinar da Filosofia inserido no contexto interdisciplinar na LCH. 

 

 

 

 

                                                             
14

 MANFREDO, Oliveira. Reviravolta Linguístico-Pragmática na filosofia contemporânea. 2. ed. São Paulo: Loyola, 
2001. 427 p. (Coleção Filosofia – 40). 

15
 A Teoria do Agir Comunicativo não se auto-intitula enquanto metateoria, porém o início de uma teoria da 
sociedade que é perpassada por padrões críticos. A partir do telos linguístico, capacidade de dois ou mais 
atores sociais de falar e agir, Habermas postula que a linguagem é concebida enquanto mediação social, e não 
o trabalho como queria Marx. Assim, a teoria da ação comunicativa deve possibilitar uma conceptualização dos 
padrões sociais assim como os paradoxos da modernidade. Cf. HABERMAS, 1995, p.114 – 151. 

16
 HABERMAS, Jürgen. Limites da Filosofia. In:_______. Verdade e Justificação: ensaios filosóficos. Tradução de 
Milton Mota. São Paulo: Loyola, 2004. 330 p. 
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2 Filosofia enquanto logos interdisciplinar: um „saber entre saberes‟ na LCH da UFMA 

 

O Projeto Político do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas da UFMA 

traz como principal novidade, conforme já fora citado, o currículo por competências
17

. O Curso de 

LCH tem um regime letivo trienal com carga horária total de 2.880h, mas para o período máximo de 

integralização do Curso pode ficar para quatro anos. O objetivo principal é formar docentes para atuar 

nos anos finais do ensino fundamental de Ciências Humanas (Filosofia, Sociologia, História, 

Geografia e Fundamentos da Educação). O Projeto é extenso, como de praxe é um projeto político-

pedagócio, porém precisaremos ilustrar algumas questões básicas do mesmo para objetivar o nosso 

escopo de pesquisa. 

A partir da LDB que previa há pelo menos mais de uma década o desenvolvimento e a 

formação de saída da educação básica sejam dados por competências e habilidades construídas em 

áreas interdisciplinares (linguagens, códigos e tecnologias; ciências da natureza e suas tecnologias; 

ciências humanas e suas tecnologias), a LCH estrutura o seu curso a partir do currículo por 

competências e habilidades. Para isso, tais conceitos são baseados na proposta perrenoudiana de 

educação
18

. Competência é essa faculdade de mobilizar vários recursos da cognição (saberes, 

informações, capacidades etc.) para solucionar com pertinência situações e problemas do cotidiano.  

Nesse sentido, o foco da formação por competências não é o professor, porém com as condições de 

aprendizagem, o que é uma diferença com relação à formação tradicional. O conhecimento, portanto, é 

meio e não um fim em si mesmo. Daí a propositura curricular da LCH não ter “pré-requisitos” 

disciplinares como é comum em cursos orientados pelo currículo por conteúdos. 

Não só há a inexistência desses “pré-requisitos” como também há a flexibilização curricular 

enquanto princípio norteador e fundamento teórico-prático da LCH de caráter interdisciplinar. Até 

agora, o Curso de LCH está estruturado em três matrizes de competências e suas respectivas, porém 

maiores, habilidades: comunicação e argumentação (dominar linguagens e construir argumentações); 

investigação e compreensão (compreender conceitos e fenômenos e enfrentar situações problemas); 

contextualização sócio-cultural (atuar e intervir na escola e na realidade social)
19

. Para cada 

competência supracitada existem (arqui) competências e habilidades que possuem o telos de viabilizar 

a prática interdisciplinar por competência no Curso de Ciências Humanas. Não obstante o currículo 

por competências de modo intedisciplinar, na LCH a interdisciplinariedade é orientada também pela 

atitude interdisciplinar entendida enquanto  

                                                             
17

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. Projeto Pedagógico: Curso de Licenciatura em Ciências Humanas. 
São Luís, MA, 2010. 121 p. 

18 PERRENOUD, Phillippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. Cf 
também: _______. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000. ‘Construindo 
competências’. Entrevista com Phillippe Perrenoud, Universidade de Genebra, feita por Paula Gentile e Roberta 
Bencini. Disponível em:<http//www.unige.ch/fapse>. Acesso em: 30 mar 2010. 

19 UFMA, 2010, p. 47 – 63. 
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uma atitude diante de alternativas para conhecer mais e melhor; atitude de 
espera ante os atos consumados, atitude de reciprocidade que impele à troca, 

que impele ao diálogo – ao diálogo com pares idênticos, com pares 

anônimos ou consigo mesmo – atitude de humildade diante da limitação do 
próprio saber, atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvendar 

novos saberes, atitude de desafio – desafio perante o novo, desafio em 

redimensionar o velho – atitude de envolvimento e comprometimento com 
os projetos e com as pessoas neles envolvidas, atitude, pois, de compromisso 

em construir sempre da melhor forma possível, atitude de responsabilidade, 

mas, sobretudo, de alegria, de revelação, de encontro, de vida
20

. 

 

A Filosofia despida de sua pretensão absolutista epistemológica tem por tarefa, nessa 

orientação supracitada, colaborar para a efetivação crítico-reflexiva desse processo. Não se resume 

“apenas” em uma postura crítica, mas, sobretudo em face de ser essencialmente crítica, o saber 

filosófico na LCH produz teleologicamente caminhos para a práxis pedagógica do e no “desvendar 

novos saberes” tendo presente essa “atitude de reciprocidade” entre saberes; portanto, a Filosofia não 

é mais a detentora majoritária do saber, mas uma colaboradora entre saberes. Em curso fundamentado 

na prática interdisciplinar assumir tal posição torna-se conditio sina qua non para a efetivação do 

projeto político do Curso de Ciências Humanas. é justamente nesse procedimento que a filosofia 

enquanto saber disciplinar abandona o logos (razão) arquetipal de ser a tutora dos saberes e passa a 

assumir uma função pedagógica de fundamento da interdisciplinariedade ao se constituir um saber 

dentre saberes. A razão, portanto, como faculdade puramente logocêntrica do pensar-agir filosófico 

deixa de estar centrada no sujeito – no assumir puramente subjetivo do docente – e passa ser um logos 

interdisciplinar; ou seja, uma atitude que, ainda ancorada no uso da faculdade da ratio assume 

interdisciplinariamente sua(s) tarefa(s). É o que na linguagem habermasiana podemos chamar de 

destrancendentalização da razão diante de um cenário didático-pedagógico orientado pela 

interdisciplinariedade em um currículo por competências 
21

. 

No currículo por competências, a formação ao docente-pesquisador é também fundamento no 

projeto político-pedagógico. Nesse sentido,  

                                                             
   20 FAZENDA, Ivani. (org.) Didática e interdisciplinaridade. Campinas: Papirus, 1998. Apud: UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO MARANHÃO. Projeto Pedagógico: Curso de Licenciatura em Ciências Humanas. São Luís, MA, 
2010. P.31. 
21

 HABERMAS, Jürgen. Kommunikatives Handeln und detranszendentalisierte Vernunft. Stuttgart: Reclam, 2001. 
87 p. Nesse texto Habermas utiliza o conceito de destrancendentalização da razão para ilustrar a tarefa do 
saber filosófico, dotado da razão, em estar imerso nas questões do mundo vivido, na práxis que acompanha a 
própria historicidade fática. Tal conceito pode ser também reconduzido, sob o ponto de vista didático-
pedagógico, para um processo onde a Filosofia deixa de ocupar um lugar destacado do saber para imergir nas 
questões da ordem prática do cotidiano pedagógico. O logos centrado na subjetividade, como queria 
Descartes, é suprassumido enquanto logos (razão) intersubjetivo, portanto, pós-subjetivo. A práxis 
pedagógica não deve estar mais centrada na subjetividade no docente, mas na relação dialógica entre 
docente-discente que juntos constroem uma nova realidade pedagógica. No caso da LCH, a Filosofia ocupa 
não um lugar de destaque perante os demais saberes (Geografia, Sociologia, História e Fundamentos da 
Educação), mas um saber que auxilia o pensar didático-pedagógico no plano da crítica-reflexiva e também na 
esfera da prática pedagógica. 
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A melhoria da qualidade da prática docente implica no aprendizado de novas 
maneiras de ensinar e desenvolver estratégias de aprendizagem. As 

discussões a respeito do professor pesquisador, reflexivo e crítico 

encontram-se registradas, dentre outros, nos estudos de Giroux, Stenhouse, 
Nóvoa, Elliot e Freire, desde a década de 1960 e, mais notadamente, em 

“Pedagogia da Autonomia”, deste último autor. Essas discussões vêm 

crescendo ao longo do tempo, trazendo aos docentes dos dias atuais a busca 

desse perfil por meio de uma aprendizagem contínua, evidenciada pela 
prática no processo de formação e na valorização da pesquisa como 

instrumento de formação desses professores. As informações e a tecnologia 

atualmente se processam rapidamente, e isso exige do professor uma 
mudança de postura, que deve estar agora focalizada na pesquisa e na 

reflexão, tendo como objetivo a construção de saberes ao longo do seu 

crescimento profissional. Dessa forma, o educador que atua na formação de 
professores precisa ter, como princípio básico, a reflexão na ação, norteando 

sua prática para muito além das formas tradicionais de ensino. O princípio da 

aprendizagem reflexiva, desenvolvido por Schön, trata da necessidade de 

formar profissionais que venham a refletir sobre a sua própria prática, na 
expectativa de que a reflexão seja um instrumento de desenvolvimento do 

pensamento e da ação. 

 

É razoável pensar que o saber filosófico contribua para a formação do “professor pesquisador, 

reflexivo e crítico”. Na LCH do campus de Imperatriz tal premissa é assaz significativa, pois ratifica a 

condição do saber filosófico à cooperação da formação do docente. A pesquisa é matriz do pensar e da 

ação pedagógicas na LCH da UFMA, campus Imperatriz, e pressupõe a relação entre teoria e prática 

que ocorre, no nosso caso, na metodologia dos projetos de pesquisa e de trabalho. Assim, a idéia 

básica da ação metodológica dos projetos é que os estudantes podem, por meio deles: 

 

a) aprender procedimentos que lhes permitam buscar, coletar, tratar, 

organizar e sistematizar as informações; b) identificar as relações entre as 

diversas áreas que podem ser estabelecidas a partir de um problema proposto 
para a investigação; c) mobilizar conhecimentos adquiridos para apresentar 

soluções e realizar intervenções qualificadas. Sem que se possa, a rigor, 

separar “pesquisa” e “trabalho”, de forma geral, os moldes e concepções de 
projetos também podem ser variados

22
  

 

A tarefa, então, da filosofia na LCH de modo interdisciplinar e baseado no currículo por 

competências, é estabelecer-se como meio de fundamentar o pensar e o agir da ação pedagógica 

tomando como orientação à práxis a consolidação desses princípios supracitados. De fato, não é 

problematizar o que parece óbvio fulcro epistêmico que orienta o agir filosófico? Este disposto 

encontra-se justamente no item “b” da ação metodológica dos projetos na LCH em Imperatriz. E, no 

tocante ao item “c” depara-se com uma dupla dimensão normativa da Filosofia, isto é, primeiramente 

uma proposta de dever ser – deontologia – no interior de um cenário patologicamente concebido da 

                                                             
22 UFMA, 2010, p. 34 – 44. 
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comunidade sócio-político em que o docente-discente se encontra; e, em segundo lugar, apropriar-se 

significativamente das possíveis consequências oriundas das práticas pegadógicas, o que é 

cognominado de consequencialismo.  

Apesar do projeto pedagógico inovador na LCH, ainda encontramos muitos entraves 

operativos como, por exemplo, as conseqüências de uma avaliação diagnóstica e formativa de acordo 

com o projeto pedagógico postularia hipoteticamente uma progressão automática? Essa é uma 

premissa que ainda permeia o círculo discente e que por parte dos docentes tem encontrado 

dificuldades e que por isso mesmo necessita de perquirição. Por outro lado, é inegável reposicionar 

epistemologicamente saberes curriculares que ao mesmo tempo estão próximos – área de atuação que 

é Ciências Humanas – e distantes, sob o ponto de vista da práxis desses mesmos saberes. O mote 

“todos os estudantes se tornam, conosco, responsáveis por sua própria formação” 
23

 é um repto em 

permanente construção dialética. Importa à Filosofia auxiliar nessa dialética pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Id. Ibid., p. 89. 
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